VAI TU ESI KOMIKSU MĀKSLINIEKS?
PIERĀDI TO!
PIEDALIES KONKURSĀ PAR BALVU

COMIX4=
KOMIKSI VIENLĪDZĪBAI
I
I
UN IZSTĀSTI SAVU STĀSTU.

BALVAI IR
3 KATEGORIJAS:
CĪŅA PRET RASISMU
MIGRĀCIJAS STĀSTI
STEREOTIPI

KOPA 6 BALVAS, KATRA 1.000,- € APM ERA
TAS NAV JOKS!
PIEDALIES!

WWW.COMIX4EQUALITY.EU

BALVA “COMIX4= KOMIKSI VIENLĪDZĪBAI IR KONKURSS LABĀKO
NEPUBLICĒTO KOMIKSU AUTORIEM AR MIGRĀCIJAS IZCELSMI.
BALVA IR DAĻA NO PLAŠĀKA PROJEKTA “COMIX4= KOMIKSI VIENLĪDZĪBAI,
KURU FINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA – EIROPAS KOMISIJAS TIESLIETU ĢENERĀLDIREKTORĀTS.

x

PROJEKTS TIEK ĪSTENOTS AR EIROPAS SAVIENĪBAS PAMATTIESĪBU UN PILSONĪBAS PROGRAMMAS FINANSIĀLU ATBALSTU

„Eiropas balva par labāko nepublicēto komiksu autoriem ar migrācijas izcelsmi”

Balva “ComiX4= Komiksi vienlīdzībai” ir konkurss labāko nepublicēto komiksu autoriem ar
migrācijas izcelsmi. Balva ir da$a no projekta “ComiX4= - Komiksi vienlīdzībai”, kuru
finansē EIROPAS SAVIENĪBA – TIESLIETU &ENERĀLDIREKTORĀTS – Direktorāta Astruktūrvienība A4: Programmu menedžments 2012. gadā.
Projektu vada „Africa e Mediterraneo” (Itālija) sadarbībā ar partnerorganizācijām „NGO
Mondo” (Igaunija), „Workshop for Civic Initiatives Foundation” (Bulgārija), „ARCA”
(Rumānija) un biedrību “Grafiskie stāsti” (Latvija).
Projekta mēr*is ir veicināt starpkultūru dialogu, lai mazinātu rasismu, ksenofobiju un
diskrimināciju Eiropā, it īpaši Itālijā, Bulgārijā, Igaunijā, Rumānijā un Latvijā. Lai
sasniegtu mēr*i, projekts tiecas iek$aut migrantus un otrās paaudzes migrantus – tā kā viņi
bieži tiek diskriminēti – mākslas instrumentu, komiksu, veidošanā, lai cīnītos pret
rasismu un ksenofobiju. Šī iemesla dē$ šī balva paredzēta komiksu autoriem, kuriem ir
migrācijas izcelsme.

Balvai “ComiX4= Komiksi vienlīdzībai” - Eiropas balva par labāko nepublicēto
komiksu autoriem ar migrācijas izcelsmi ir 3 kategorijas: Cīņa pret rasismu, migrācijas
stāsti un stereotipi.
-Cīņa pret rasismu
Tie ir stāsti par rasismu, cilvēkiem, kuru rīcība vēršas pret rasistisku uzvedību
vai par cilvēkiem, kuri tiek diskriminēti; par cilvēkiem, kuri palīdzējuši pārvarēt
sarež.ītas situācijas, stāsti no ikdienas dzīves vai stāsti, par to, kā veicināt
antirasistisku uzvedību u.c.
Rasisms ir pieaugoša parādība Eiropas sabiedrībās: diskriminācija, kas balstīta
uz etnisko izcelsmi (61% saskaņā ar Eirobarometra pētījumu nr.317), ir
visizplatītākais diskriminācijas veids Eiropas Savienībā. Pēdējo gadu laikā,
pastiprinoties finanšu krīzei, pieaudzis migrantu skaits, kuri atzīst, ka vietējās
sabiedrības attieksme k$uvusi mazāk pretimnākoša (Migrantu integrācija, 2011.
gada Eirobarometra pētījums).
-Migrācijas stāsti
Stāsti, kuros atklājas galvenie migrācijas procesa notikumi (lēmums emigrēt,
gaidas, ce$š/ce$ojums, integrācijas process, veiksmes un neveiksmes u.c.). Kas
ir šo migrācijas stāstu pamatā? Kas ir šo stāstu tēli? Kādas ir viņu cerības,
likteņi un mēr*i?

Starptautiskās migrācijas loma ES valstīs arvien pieaug, veicinot gan
ekonomiskas, gan sociālas iespējas un izaicinājumus uzņēmējvalstīs. Šī
iemesla dē$, imigrācija ir izvirzīta Eiropas un nacionālo valdību rīcībpolitikas
dienaskārtību priekšplānā.
-Stereotipi
Stāsti par situācijām, kurās stereotipi tiek izmantoti, lai raksturotu kādu cilvēku
vai cilvēku grupu. Stereotipi ir priekšstati par kādu cilvēku grupu, kas saistīti,
piemēram, ar viņu rasi, nacionalitāti un seksuālo orientāciju; stereotipi ir
vispārīgi priekšstati par kādu cilvēku grupu, kas noved pie diskriminācijas un
dažādību ignorēšanas dažādu cilvēku grupu vidū. Bieži vien migrācija netiek
objektīvi atspogu$ota medijos un publiskajā domā: migranti tiek attēloti kā
cilvēki, kuri “ierodas atņemt darba vietas” vai “vienkārši noziedznieki”; viņi tiek
pak$auti stereotipiem un vietējās kopienas tos uzlūko ar aizdomām. Ne masu
mediji, ne sabiedriskās domas veidotāji nepalīdz mainīt šādas attieksmes un to
tiešās sekas ir ksenofobisku un diskrimēnojošu rīcību izplatīšanās.
Konkursa balvu veido divas balvas: Žūrijas balva un Skatītāju balva. Katra balva tiks
pasniegta 3 uzvarējušajiem komiksiem; kopā tiks pasniegtas 6 balvas.
•

Žūrijas balva: žūriju veidos eksperti no Eiropas valstīm un viens pārstāvis
no katras projekta partnervalsts. Žūrija izvēlēsies 3 labākos komiksus vienu katrā kategorijā.

•

Skatītāju balva: Skatītāji būs ComiX4= tīmek$a vietnes lietotāji, kuri
tiešsaistē balsos par savu mī$āko komiksu. Viens komikss katrā
kategorijā, kas saņems vislielāko balsu skaitu, būs uzvarētājs.

Konkursa nolikums

1. Tiesības piedalīties
Piedalīties konkursā var komiksu autori no visām 27 ES dalībvalstīm, EBTA valstīm
(Islande, Lihtenšteina, Norvē.ija un Šveice), kā arī no valstīm, kuras ir ce$ā uz dalību ES
(Horvātija, Melnkalne, Serbija, Bijusī Dienvidslāvijas Ma*edonijas Republika, Turcija,
Albānija, Bosnija un Hercegovina, Kosova). Tiesības piedalīties ir tiem komiksu autoriem:
•

kuriem ir migrācijas izcelsme. „Migrācijas izcelsme” tiek definēta šādi:
§ pretendents pastāvīgi dzīvo valstī, kurā viņš/viņa nav dzimis;
UN/VAI
§ vismaz viens no pretendenta vecākiem dzīvo valstī, kurā viņš/viņa (vecāks)
nav dzimis.

•

kuri pastāvīgi dzīvo vienā no 27 ES dalībvalstīm, EBTA valstīm (Islande,
Lihtenšteina, Norvē.ija un Šveice), vai vienā no valstīm, kuras ir ce$ā uz dalību
ES (Horvātija, Melnkalne, Serbija, Bijusī Dienvidslāvijas Ma*edonijas Republika,
Turcija, Albānija, Bosnija un Hercegovina, Kosova).

„Africa e Mediterraneo” patur tiesības lūgt konkursa pretendentiem uzrādīt juridiskus
dokumentus, CV, īsas biogrāfijas, identitātes kartes, dzimšanas apliecības, uzturēšanās
at$aujas, pases u.c. dokumentus.
„Africa e Mediterraneo” patur tiesības pārbaudīt jebkura iesniegtā darba likumību un
autorību un jebkura pretendenta identitāti, kā arī diskvalificēt jebkuru pretendentu,
kurš/kura iesniedz darbu, kas neatbilst konkursa noteikumiem.
2. Konkursa norises termiņš
Konkurss sākas 2013. gada 1. janvārī un ilgst līdz 2013. gada 30. jūnijam. Lai komikss
varētu piedalīties konkursā, tas jāsaņem līdz 30. jūnijam. Jebkurš komikss, kas tiks
saņemts vēlāk netiks iek$auts konkursā. Gadījumā, ja konkursa termiņš tiek pagarināts,
informācija par to tiks laicīgi izziņota un publicēta tiešsaistē.
Mēs aicinām visus konkursa dalībniekus nosūtīt komiksus pēc iespējas ātrāk. Jo ātrāk
komikss tiks publicēts tiešsaistē, jo lielāka būs iespēja lasītājiem to izlasīt un autoram
uzvarēt.

3. Balvas
Konkursā tiks pasniegtas 6 balvas: 3 no tām noteiks žūrija un 3 noteiks tīmek$a vietnes
apmeklētāji:
•
•

Žūrijas balva: žūrija izvēlēsies 3 labākos komiksus - vienu katrā kategorijā. Par
katru no 3 labākajiem komiksiem tiks pieš*irta balva EUR 1000,- apmērā.
Skatītāju balva: par 3 komiksiem, kuri būs saņēmuši vislielāko balsu skaitu
(viens katrā kategorijā), tiks pieš*irta balva EUR 1000,- apmērā.

4. Darbu iesniegšanas kārtība
Visi saņemtie komiksi tiks ievietoti ComiX4= tīmek$a vietnē.
Lai piedalītos konkursā, visiem pretendentiem jāievēro šādi noteikumi:
-NO 2013. GADA 1. JANVĀRA LĪDZ 28. FEBRUĀRIM:
• dalībniekiem komikss un nepieciešamie dokumenti (sīkāk skatīt zemāk)
jānosūta uz e-pasta adresi: award@comix4equality.eu
-NO 2013.GADA 1. MARTA LĪDZ 30.JŪNIJAM:
• dalībniekiem komikss un nepieciešamie dokumenti (sīkāk skatīt zemāk)
jāaugšupielādē tīmek$a vietnē www.comix4equality.eu.
Viens autors drīkst iesniegt ne vairāk kā 3 komiksus katrā kategorijā.
Komikss var būt jebkurā no 23 ES oficiālajām valodām. Neskatoties uz to, lai piedalītos
konkursā, komiksa autoram papildus jānosūta vai jāaugšupielādē komiksa teksta
tulkojums ANG'U valodā UN komiksa kopsavilkums ang$u valodā apjomā līdz 700
rakstu zīmēm (ieskaitot intervālus/atstarpes), kā arī pilnībā aizpildīta un parakstīta
PIETEIKUMA VEIDLAPA.
Konkursā tiks pieņemti tikai digitāli iesniegtie komiksi – iesūtīti (līdz 2013. gada 28.
februārim) un augšupielādēti tīmek$a vietnē www.comix4equality.eu (no 2013. gada 1.
marta līdz 30. jūnijam). Pa pastu nosūtīti komiksi konkursā netiks pieņemti.
Papildus „Africa e Mediterraneo” patur tiesības lūgt izvēlēto komiksu autorus iesniegt
komiksu ori.inālus.
Ikviens iesniegtais komikss ir pilnībā dalībnieka veidots ori.ināldarbs. Iesniedzot darbu
konkursā, dalībnieks apstiprina, ka iesniegtais komikss ir ori.ināldarbs un ka netiek
pārkāptas kādas fiziskas vai juridiskas personas autortiesības, preču zīmju tiesības,
morālās tiesības, tiesības uz konfidencialitāti vai publicitāti, vai intelektuālo īpašumu, un
ka nevienai citai pusei nav tiesības uz šo darbu.

Piedalīšanās konkursā ir bez dalības maksas.
5. Tehniskie noteikumi
Komiksa maksimālais apjoms ir 6 lapas.
Vienas lapas maksimālais izmērs ir 3MB.
Komiksi jāiesniedz JPG formātā.
6. At(auja iesniegto darbu izmantošanai
Iesniedzot komiksu, dalībnieks at$auj „Africa e Mediterraneo” komiksu reproducēt, izplatīt,
rādīt un radīt no tā atvasinātus darbus (iek$aujot atsauci uz autoru), lai reklamētu komiksu
balvu, izmantojot jebkuru mediju un jebkuru publisku pasākumu laikā, neizmaksājot
autoram papildu atlīdzību.
Iesniedzot komiksu, dalībnieks at$auj „Africa e Mediterraneo” izmantot komiksu ce$ojošā
izstādē, kas notiks 2014. gadā, iek$aujot atsauci uz autoru. Iesniedzot komiksu, dalībnieks
at$auj „Africa e Mediterraneo” veidot darba sīktēlus un priekšskatījumus, lai izmantotu tos
balvas reklamēšanai, norādot autora vārdu.
7. Atlases un vērtēšanas kritēriji
Dalībnieki saņems apstiprinājumu par iesniegtā komiksa saņemšanu. Tie pretendenti, kuri
nevar piedalīties konkursā vai kuri ir iesnieguši noteikumiem neatbilstošu komiksu, tiks
informēti.
Nosakot Žūrijas balvu, žūrijas locek$i izvēlēsies 3 labākos komiksus atbilstoši šādiem
kritērijiem:
* Atbilstība noteikumiem un autentiskums (priekšnosacījums)
* Tehniskā izpildījuma kvalitāte (33%)
* Stāsta kvalitāte (33%)
* Ori.inalitāte un mākslinieciskā kvalitāte (33%)
Žūrijas lēmums ir galīgs un saistošs.
Skatītāju balva tiks noteikta šādi – uzvarēs tie trīs komiksi (viens katrā kategorijā), kuri būs
saņēmuši vislielāko „like” (patīk) skaitu tīmek$a vietnē www.comix4equality.eu (vietnes
ang$u valodas versijā). Ja kādā kategorijā tiks saņemts vienāds balsu skaits, uzvarētājs
tiks noteikts veicot otro balsošanas kārtu.
Par konkursa rezultātiem visi dalībnieki tiks informēti elektroniski nosūtot e-pasta vēstuli,
kā arī publicējot informāciju tiešsaistē tīmek$a vietnē www.comix4equality.eu.
8. Tiesības atsaukt vai pārtraukt konkursu

Ja kāda iemesla dē$ nebūs iespējams turpināt konkursu kā plānots, „Africa e Mediterraneo”
patur tiesības, pēc saviem ieskatiem mainīt vai pārtraukt konkursu. Ja „Africa e
Mediterraneo” atsauc vai pārtrauc konkursu, jebkuras „Africa e Mediterraneo” tiesības uz
iesniegtajiem komiksiem tiks pārtrauktas.
9. Datu aizsardzība
Konkursa dalībnieki piekrīt, ka viņu personas dati, it īpaši vārds un adrese, var tikt
izmantoti, izplatīti un citādi lietoti konkursa mēr*iem un konkursa ietvaros. Datus var
izmantot arī „Africa e Mediterraneo”, lai pārbaudītu dalībnieku identitāti, pasta adresi, un
telefona numuru vai arī lai pārbaudītu dalībnieka tiesības piedalīties konkursā.
Dalībniekiem ir tiesības piek$ūt, pārbaudīt, labot vai atsaukt jebkurus personas datus, kuri
ir „Africa e Mediterraneo” rīcībā.
10. Papildu informācija
Lai saņemtu papildu informāciju, sazinieties ar:
Marta Meloni
m.meloni@africaemediterraneo.it
award@comix4equality.eu
Africa e Mediterraneo
Via Gamberi,4
40037 Sasso Marconi
Bologna – Italy

PIETEIKUMA VEIDLAPA (*obligāti aizpildāmie lauki)

UZVĀRDS*
VĀRDS*
ADRESE*
PASTA INDEKSS*
VALSTS*

INFORMĀCIJA PAR MIGRĀCIJAS IZCELSMI*
(Dzimšanas vieta
VAI
Vecāku dzimšanas vieta)
MOBILAIS TĀLRUNIS
E-PASTS @*

DZIMUMS*

Vīrietis

Sieviete

VECUMS
NODARBOŠANĀS
KOMIKSA(-U) NOSAUKUMS (-I)*

“...”

(ja nepieciešams, pievienojiet jaunas rindas)

“...”
“...”

IZVĒLĒTĀ(-S) KATEGORIJA(-S)*

Cīņa pret rasismu
Migrācijas stāsti
Stereotipi

ĪSS APRAKSTS PAR SEVI* (līdz 250 rakstu zīmēm,
ieskaitot tukšumzīmes)
Kur Tu uzzināji par šo balvu?
Ar savu parakstu zemāk es apliecinu, ka:
1. pieteikumā minētā informācija ir patiesa.
2. iesniegtais komikss ir manis radīts ori$ināls un iepriekš nepublicēts darbs.
3. saprotu un piekrītu Comix4= balvas dalības noteikumiem, mēr&iem, vadlīnijām un nosacījumiem.
4. saskaņā ar konkursa noteikumiem man ir tiesības piedalīties konkursā un mana atbilstība konkursa
noteikumiem būs spēkā līdz konkursa beigām.
DATUMS, VIETA*
Paraksts*

